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Plats och tid Bildningskontoret måndagen den 15 mars 2010 kl. 16.00-16.30. 
  
  
  
Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande 
 Irma Folkesson (c) 
 Bert Appert (tp) 
  
  
  
  
Övriga deltagande Göran Eliasson, föredragande 
 Lena Klippvik, sekreterare 
 Marie Jansson (kd), ej tjänstgörande ersättare 
 Marianne Smith (tp), ej tjänstgörande ersättare 
  
  
  
Utses att justera Bert Appert 
  
Justeringens  Bildningskontoret tisdagen den 16 mars 2010 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragraf 27 
  Lena Klippvik  
 Ordförande   
  Sören Bondesson  
 Justerande   
  Bert Appert 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Bildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2010-03-15 
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2010-03-16 Datum för anslags  
nedtagande 

2010-04-06 

    
Förvaringsplats  för protokollet Bildningskontoret i Torsås kommun 
    
    
Underskrift    
 Lena Klippvik  
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§  27 Dnr. 12/10 
 
 
FRAMTIDA ORGANISATION AV FÖRSKOLA OCH SKOLA 
 
Konsult Leif Karlsson har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda den 
framtida organisationen av förskola och skola i Torsås kommun. 
 
Utredningen har av Leif Karlsson presenterats för bildningsnämnden vid dess 
sammanträde den 25 februari 2010. 
 
I utredningen konstateras att den tid som lärarna har tillsammans med eleverna 
också påverkar resurstilldelningen. Den s k lärandetiden är olika för år 7-9 och 
för år 1-6. För år 7-9 är den planerade lärandetiden 16,67 timmar per vecka 
eller 36,6 % av lärarnas totala arbetstid. För år 1-6 är lärandetiden 18,67 tim-
mar/vecka eller 41 % av den totala. Det är dessutom ett ganska stort bortfall av 
den planerade lärandetiden jämfört med den verkligt genomförda tiden.  
 
Yrkande 
 
Utifrån slutsatserna i Leif Karlssons utredning och i avsikt att stärka kvaliteten 
i grundskolan och skapa möjlighet att förstärka personalstyrkan med annan 
personal än lärare, yrkar Sören Bondesson (s) och Bert Appert (tp) gemensamt 
följande: 
 
Från och med läsåret 2010/2011 förändras lärarnas genomsnittliga schema-
lagda undervisningstid inom grundskolan enligt nedan: 
 
Lärarkategori Förändring i 

schemalagd 
undervisningstid 
per vecka 

Ny schemalagd  
genomsnittlig 
undervisningstid 
per vecka 

   
Lärare i åk F-6 + 1 timme 19,67 
Lärare i åk 7-9 + 2 timmar 18,67 
Speciallärare i åk 
F-6 

+ 2 timmar 20,67 

Speciallärare i åk 
7-9 

+ 3 timmar 19,67 

 
Tjänstgöring som vikarie för lärare som av olika orsaker är frånvarande från 
den schemalagda undervisningstiden läggs in i lärartjänsterna, vilket möjliggör 
att anslagen till vikarier inom grundskolan tas bort. 
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§  27 forts. 
 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar ge bildningschefen i uppdrag att kalla berörda fackliga 
organisationer till överläggning och därvid framlägga ovanstående yrkande 
från socialdemokraterna och Torsåspartiet som arbetsgivarens förslag samt att 
föreslå bildningsnämnden att fatta beslut i ärendet enligt framlagt förslag. 
 
_______________ 
 


